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Opmerkingen vooraf:

• De gebruikelijke mededingingsregels 
zijn van toepassing.

• De presentatie wordt nagestuurd en 
vertaald naar het Engels.

• Vragen via info@statiegeldnederland.nl

• Geef je emailadres door via 
info@statiegeldnederland.nl voor 
toekomstig contact.

mailto:info@statiegeldnederland.nl
mailto:info@statiegeldnederland.nl


LOGO ANIMATIE



TITEL SLIDE 

Statiegeld op blik
Helene van Zutphen

27 september 2022



TEKST

Stichting Afvalfonds Verpakkingen
• UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) ->  blik. 

Verantwoordelijkheid vanuit Ministerie > Afvalfonds Verpakkingen. 

• AFV is normadressaat voor gehele producenten verantwoordelijkheid.

• Uitvoeringsysteem: Statiegeld Nederland. 

• Wettelijk verantwoordelijke organisatie > ook toezicht en handhaving: 

• Regie wettelijke verplichting die wij moeten uitvoeren namens alle 

producenten en importeurs. 



TEKST



TEKST + AFBEELDING [S]

Een terugblik
• Besluit kabinet: invoering statiegeld op blik. 

• Doel: reductie blikjes in zwerfafval. 

• Verpakkende bedrijfsleven: opdracht opgepakt.

• 1e instantie: innovatief systeem voor de toekomst met een landelijk dekkend 
netwerk inzamelpunten buiten de winkel.

• Uiteindelijk onvoldoende politiek draagvlak: besluit systeem binnen de winkel. 

• Vanwege de complexiteit en tijdsdruk was het kansrijker een innamesysteem 
voor statiegeldblikjes in de supermarkten.

• Na diepgaand onderzoek bleek 1 januari 2023 niet haalbaar zonder chaos

• Een verantwoorde invoering van het statiegeld systeem zonder chaos is 
essentieel om het systeem werkend te krijgen. 

• Blikjes met statiegeld vanaf 1 april 2023 in winkel ingezameld.



TEKST + AFBEELDING [S]

Uitgangspunten statiegeld op blik
• Doel: 2,5 miljard blikjes zonder problemen inleveren 

• Niet in zwerfafval.

• Halen wettelijke inzameldoelstelling. 

• Vanaf 1 april 2023 

• Landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem. 

• Voor alle metalen drankverpakkingen. 

• Inhoud 3 liter of minder. 



TEKST + AFBEELDING [S]

Communicatieverloop afgelopen maanden 

Het Afvalfonds heeft 

samen met CBL en FNLI 

geconstateerd dat de 

datum om statiegeld op 

blik zonder chaos te 

introduceren mogelijk is 

op 1 april 2023.

Brief aan de 
Staatssecretaris 

Op 17 juni 2022 heeft 

Afvalfonds een brief aan 

de Staatssecretaris 

gestuurd met daarin het 

bericht dat een landelijk 

werkend innamesysteem 

per 1 april 2023 van start 

kan gaan, om chaos te 

voorkomen.

Constatering PI’s geïnformeerd 

Op 20 juni 2022 heeft het 

Afvalfonds daarover een 

bericht op haar website 

gepubliceerd en de PI’s

geïnformeerd. 

Reactie 
Staatssecretaris

Op 20 juni heeft de 

staatssecretaris laten 

weten dat de datum van 

31 december 2022 is 

vastgelegd in de wet.

Handhaving 

De Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) is een handhavingstraject gestart. 

Afvalfonds Verpakkingen (AFV) heeft 

Zienswijze ingediend en ILT geïnformeerd 

dat AFV enig aanspreekpunt is namens 

alle PI’s en retailers. 



TEKST

Vervolgstappen
• Systeem zo geregeld -> consument kan pas 1 april 2023 blikje inleveren.

• Vanaf 1 april 2023 overgaan op aangepaste blikjes met statiegeld.

• Houd de overgang tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zo kort mogelijk.

• Afvalfonds in gesprek met ministerie van I&W en ILT. 



AFSLUITING

Nederland circulair 
elke verpakking telt



Vragen?
Graag mailen naar: info@statiegeldnederland.nl of kijk op 
www.statiegeldnederland.nl
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Inleiding

Impact statiegeld op blikjes voor producent/importeur (p/i):

• Wettelijke verplichting om € 0,15 statiegeld te heffen op blikjes.
• Verplichte deelname aan het statiegeldsysteem (Statiegeld NL).
• Alle blikjes moeten worden voorzien van een statiegeldlogo én een 

nieuwe EAN-code*.
• De p/i draagt naast het statiegeld ook een producentenbijdrage af, 

(via AFV aan Statiegeld NL) op basis van een periodieke opgave van de 
op de markt gebrachte producten. 

• Daarnaast wordt aan AFV de afvalbeheerbijdrage afgedragen.

Let op: 
• Het beleid voor blik is nog niet definitief vastgesteld.
• *Er gelden uitzonderingen voor het niet wijzigen EAN.



Checklist voor statiegeld op drankblikjes

Hierbij de link naar de checklist.

https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/checklist-blik.pdf


Te nemen eenmalige stappen voor producenten/importeurs (p/i’s)

Va 7 nov



Te nemen eenmalige stappen voor p/i’s

1. GS1 registratie
• Vraag voor al uw blikjes nieuwe EAN-codes aan bij www.gs1.nl. 
• Op basis van deze EAN-code kan het telsysteem een statiegeldblikje herkennen.
• Wordt een nieuwe EAN-code ook buiten Nederland gebruikt? Dan geldt een opslag 

van 20%.
• Er geldt een risico opslag van 50% indien de EAN-code niet wordt aangepast.
• Het statiegeldlogo is te allen tijde verplicht.

2. Aanpassingen blik
• Voorzie uw blikjes van het statiegeldlogo, vanaf de start van het systeem (en niet 

eerder!)
• Kijk voor de richtlijnen voor logo gebruik naar de richtlijnen. 
• Communiceer de aangepaste EAN’s en prijzen goed en tijdig met uw afnemers (ruim 

voor de start van het systeem). 
• Wanneer de EAN-code niet gewijzigd kan worden is het risico voor de p/i. Hier zal 

dan een risico toeslag gelden (zie hierboven).
• Ook de EAN-code van de eventuele omverpakking moet worden aangepast.

http://www.gs1.nl/
https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/Voorschriften-gebruik-statiegeldlogo-1-1.pdf


Te nemen eenmalige stappen p/i’s

3. Aanmelden bij SNL – p/i gegevens (vanaf 7 november)
Bent u al geregistreerd bij Statiegeld NL?
JA: U hoeft nu niks te doen
NEE: Meld u aan bij SNL:

Geef uw NAW en contactpersoon door via info@statiegeldnederland.nl. 
U ontvangt vervolgens (doorlooptijd plm 10 werkdagen):

• inloggegevens en handleiding voor de producentenportal
• SEPA machtigingsformulier

• z.s.m. ingevuld retourneren
• betaling dmv automatische incasso is verplicht
• Er volgt een test incasso vanuit het AFV van €0,01.
• zonder automatische incasso kunt u niet deelnemen.

Graag voor 15 december aanmelden.

4. Registratie bij het Afvalfonds Verpakkingen
Indien u nog niet bent aangemeld bij het AFV, dient u zich nog te registreren. U kunt zich 
aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Aangifte kunt u doen vanaf 1/1/2023.
(www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/aanmeldformulier)



Te nemen eenmalige stappen voor p/i’s

3. Aanmelden bij SNL – productgegevens (vanaf week 5 2023)

Bent u bekend bij GS1?

JA: Na week 5 in 2023 worden automatisch de productgegevens die bekend
zijn bij GS1 geïmporteerd op EAN-niveau. Vervolgens kunt u de
ontbrekende gegevens zelf controleren en verder aanvullen.

NEE: Na week 5 in 2023 dient u de productgegevens op EAN-niveau zelf in te voeren. 
Er komt een Excel sheet beschikbaar waarin u alvast de benodigde gegevens kan 
verzamelen.

• De doorlooptijd is 5 werkdagen na het opvoeren. Daarna zijn uw producten automatisch 
bekend in RVM’s en bij telmachines. Maar wacht niet tot het laatste moment.

• Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en registratie.
• Wanneer u nieuwe producten op de markt brengt, wordt u gevraagd deze ook te controleren 

en evt aan te vullen. 



Te nemen eenmalige stappen voor p/i’s

3. Aanmelden bij SNL – p/i gegevens (vanaf nu)

Voor de p/i geldt: alle lusten en lasten zoals registratie, afdracht, overige verplichtingen,
eigendom materiaal. Er is geen ondergrens; de verplichting geldt vanaf het eerste blikje.

Wie is de P/I? 

M.i.v. 2023 is de hoofdregel:
Productie in Nederland:
• Eigen merk producent: producent is verantwoordelijk
• Producent is geen merkeigenaar: in Nederland gevestigde merkeigenaar (die 

opdracht geeft tot productie) is verantwoordelijk

Productie buiten Nederland
• In Nederland gevestigde importeur is verantwoordelijk (ongeacht wiens merk)
• Tenzij rechtstreekse (internet)verkoop aan Nlse consument: in dat geval is de in 

buitenland gevestigde importeur verantwoordelijk

Meer informatie: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/wijziging-toepassing-
definitie-van-het-begrip-producent-importeur-1-januari-2023 Er volgen nog 
informatiesessies over dit onderwerp.

AVV tot eind 2022:
Onder P/I wordt 
verstaan: ‘eerst in 
verkeer brenger’
• NL afvuller van 

Private Label
• Importeur
• Merkeigenaar 

indien Private 
label in buitenland 
wordt afgevuld 
(want import)

https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/wijziging-toepassing-definitie-van-het-begrip-producent-importeur-1-januari-2023


jaarlijks

Te nemen terugkerende stappen voor p/i’s



Periodieke opgaaf van verkopen
• Iedere 4-4-5 weken dient u opgave te doen van het 

aantal verkochte statiegeld houdende verpakkingen. 
• Mogelijk wordt het wekelijkse opgave voor de grote p/i’s
• Dit voert u in via de producentenportal van Statiegeld 

NL.
• Indien u geen verkopen had in de voorgaande periode 

vult u 0 in; u moet dus wel opgave doen.
• De opgave moet uiterlijk op werkdag 5 na iedere 

periode gedaan worden. Het meermaals te laat 
indienen leidt tot een boete. 

• Over de opgegeven aantallen ontvangt u vervolgens 
een factuur van AFV voor statiegeld en 
producentenbijdrage.

• Een automatische incasso is verplicht. 

Te nemen terugkerende stappen voor p/i’s

Jaarlijkse 
accountantsverklaring
• Om de jaaropgave goed af te 

ronden, is het verplicht ieder 
jaar voor 1 april een 
accountantsverklaring te 
overleggen over het 
voorgaande kalenderjaar 
volgens een vast protocol.

• Van deze termijn kan niet 
worden afgeweken!

• Voor het eerst voor 1-4-24, 
over 2023. 

• Protocol komt tijdig 
beschikbaar.



Facturatie

• Na opgave van verkopen, ontvang u via AFV een factuur van Statiegeld NL. 
• Deze wordt gemaild naar het opgegeven email adres.
• De kosten bestaan uit twee componenten: 

• Statiegeld
• Producentenbijdrage (Uitvoeringscomponent)

• 14 dagen na de factuurdatum wordt het geld automatisch afgeschreven op de 
eerstvolgende maandag.

• Eventuele credits worden verrekend met het te innen bedrag.
• Vragen mbt de factuur kunnen gestuurd worden aan 

info@statiegeldnederland.nl.
• De Afvalbeheerbijdrage (systeemcomponent) wordt separaat gefactureerd via 

AFV.

Momenteel wordt nog gerekend aan de bijdragen voor blikjes, ter illustratie hierbij de 
bedragen die in 2022 gebruikt worden voor plastic flessen.



Logistiek

• De plastic flessen en blikjes worden in 
dezelfde zak, gemixt ingenomen. 

• Er wordt onderzocht of de kwaliteit 
van de zak aangepast moet worden. 
Hierbij kijken we ook naar ervaringen 
uit het buitenland. 

• Het transport van innamepunt naar 
DC van grossier blijft ongewijzigd.

• Twee werkgroepen checken de impact 
op logistiek door de toevoeging van 
blik in Home en OOH. Hieruit volgt een 
plan voor afvoer van de materialen 
naar de telcentra door middel van
• Producententransport (tegen 

vergoeding)
• Extern transport

• P/I’s zijn eigenaar van een equivalent 
van het gewicht van het ingenomen 
materiaal.

• Bij voldoende volume kan P/I dit zelf 
verhandelen. Statiegeld NL coördineert 
de afvoer naar de opgegeven 
bestemming (transportkosten t.l.v P/I)

• Voor kleinere P/I’s kan Statiegeld NL 
het materiaal verhandelen. Opbrengst 
(met aftrek van transportkosten) is voor 
P/I.

• We gaan hier verder op in tijdens een 
volgende sessie.

Materiaal



Consumentencampagne

Wederom zal er vanuit Statiegeld NL centraal een consumentencampagne opgezet 
worden. 

Campagnedoelstelling:
Nederlanders activeren tot inleveren. Om dit doel te bereiken, moeten we mensen eerst 
vertellen dat er nu ook statiegeld op drankblikjes zit.

Boodschap (vergelijkbaar met introductie PET):
1. Kennis: 15 cent statiegeld op drankblikjes, aan welke eisen moet een blikje voldoen 

(logo, leesbare barcode)
2. Gedrag: ga inleveren (nu al > 25.000 innamepunten)

Kanalen:
De campagne richt zich op het gebruik van PET en blik thuis, maar zeker ook op het Out of 
Home gebruik (denk aan bv koningsdag)

Planning
• februari: materialen gereed
• Rond startdatum: start consumentencampagne

Huidige campagne voor 
Statiegeld op plastic flesjes.



Vervolg

In oktober zijn inbelsessies voor de hoofdkantoren van 
innamepunten.

Eerstvolgende inbelsessie gepland voor P/I’s:
1 november.

In week 5 - 2023 wordt een inbelsessie gehouden voor 
(nieuwe) p/i’s in het statiegeldsysteem, waarin de 
producentenportal wordt uitgelegd.  



Bij vragen: 
info@statiegeldnederland.nl


